7 грудня, Сєвєродонецьк, Україна
ІТ-ІДЕЯ 2018: Нехай кращі ідеї здійсняться!

Шановні друзі!
Запрошуємо Вас прийняти участь у ІV регіональному форумі “ІТІДЕЯ 2018”.
Форум “ІТ-ІДЕЯ” дає можливість усім бажаючим представити свої
проекти та розробки в галузі інформаційних технологій.
Для підприємців, інвесторів та інших членів інноваційної
спільноти участь у цьому заході дає можливість не тільки
продемонструвати корпоративні переваги, але й знайти нові ідеї та
молоді, блискучі розуми для їх реалізації.
Захід об'єднує демонстрацію найкращих практичних розробок і
дослідницьких проектів молодих учених сходу України та регіональний
Ярмарок ІТ-ресурсів.
Головними завданнями Форуму є:
- Активізація потенціалу молоді для реалізації інноваційних ідей в
галузі інформаційних технологій;
- Висвітлення результатів теоретичних і практичних розробок,
реалізованих у 2018 році;
- Обмін досвідом та активізація спільної роботи молоді,
науковців, практиків, промислових партнерів і підприємців для
вирішення регіональних завдань;
- Підвищення рівня інвестиційної привабливості регіональної
економіки.

Організатори заходу:
 Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
– http://snu.edu.ua
 Кафедра комп’ютерних наук та інженерії
http://cse.turion.info/
 Міжкафедральна лабораторія R&D
Technologies, Industrial Safety and Ecology

СНУ ім. В. Даля -
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Важливі дати


Термін подачі заявок для участі у форумі: 30 листопада 2018

 Термін подачі заявок для участі у ярмарку ІТ-ресурсів: 25
листопада


Дата проведення форуму: 7 грудня

План заходу
Місце проведення:
Навчальний корпус CНУ, 1 поверх, ауд. 101, вул. Донецька 41,
Сєвєродонецьк, Україна

Розклад заходу:
Форум “ІТ-ІДЕЯ 2018” запланований на п'ятницю, 7 грудня з 12:00
до 15:00 в холі першого поверху і ауд. 101 учбового корпусу
Східноукраїнського національного університету.
 Відкриття Форуму і Ярмарку ІТ-ресурсів: 12:00
 Початок пленарної сесії: 12:10
 Початок сесії панельних доповідей: 12:40
 Церемонія нагородження: 14:30
 Закриття: 14:50

Умови участі у Форумі

1. У Форумі можуть взяти участь всі бажаючі незалежно від
статусу, місця навчання, роботи або профільної освіти.
2. Брати участь можна як індивідуально, так і в складі команди.
Обов'язковою є особиста присутність на заході.
3. Участь безкоштовна. Кількість проектів, що представляються
одним учасником не обмежена.
4. Для участі у форумі учасникам необхідно заповнити заявку на
сайті http://idea.turion.info
5. Кожен проект має бути представлений у вигляді стендової
доповіді.
Участь зі стендовою доповіддю передбачає подання в оргкомітет
наступних матеріалів:
 Рекламний буклет з коротким описом проекту.
 Відео з презентацією проекту (до 3 хвилин).
 1-2 плаката з описом основної ідеї і результатів проекту,
оформлений на аркушах формату А1.
6. Остаточний термін надання готових матеріалів: 30 листопада
2018 р.
7. Залежно від типу та стадії готовності проекту, учасники можуть
надати додаткові демонстраційні матеріали і прототипи.

Процедура проведення Форуму
1. Усі фіналісти, які пройшли попередній відбір, мають прибути
до місця проведення форуму в п'ятницю 7 грудня, не пізніше 11:20.
2. Для кожного проекту учасникам необхідно мати при собі:
- Відповідну екіпіровку (бейджи та / або футболки з логотипом
проекту для ідентифікації команд);
- Не менш 15 екземплярів буклетів (в якості роздаткового
матеріалу);
- Роздруковані плакати (для стендових доповідей);
3. Кожній проектній команді, що представляє стендові доповіді,
буде наданий стіл для розміщення рекламних матеріалів, прототипів, і
планшет для розміщення плакатів.
4. Відеопрезентація проектів буде транслюватися в холі 1
поверху.
5. Робочі мови комунікацій: українська, російська, англійська.
6. Всі учасники форуму отримують сертифікати; переможці призи від індустріальних партнерів та спеціальні призи.
Категорії проектів
 ІТ для навчання та роботи
 Сервіси і технології для кібербезпеки
 Розробки для промисловості та агро-промислового комплексу
 ІТ в біології та медицині
 Додатки для смартфонів
 Ігрові технології та віртуальна реальність
 Дослідження в ІТ галузі
 Інше
Номінації
З метою заохочення учасників будуть виділені 3 категорії:
школяри, студенти, професіонали.
Учасники також мають шанс стати переможцями у певних
номінаціях, оголошених спонсорами: ІТ-ідея, ІТ-рішення: ПЗ, система,
пристрій, технологія.

Умови участі в регіональному Ярмарку ІТ-ресурсів

1. У заході можуть взяти участь підприємства, ІТ-компанії,
бізнесмени, що надають послуги на ринку ІТ.
2. Вартість участі складає 1 500 грн.
3. Для участі у ярмарку учасникам необхідно заповнити заявку на
сайті http://idea.turion.info
4. Усім бажаючим будуть надані столи і майданчик для
розміщення рекламних матеріалів.
5. Площа та місця розміщення
безпосередньо після оформлення заявки.

будуть

обумовлюватися

6. Інформація про партнерів буде розміщена на сайті форуму під
заголовками «Партнери / Partners» у вигляді логотипу організації з
посиланням на сторінку підприємства або (при бажанні) у вигляді
окремої сторінки на сайті http://idea.turion.info
7. У рамках форуму можлива організація спеціалізованих
семінарів, з орієнтацією на специфіку організації. Тема і час доповіді
обумовлюються одразу після оформлення заявки на участь.

Участь в якості Спонсора

Передбачає надання фінансової допомоги в організації та
проведенні форуму.
Допомога в організації Форуму
вигляді:

може бути надана також у

 Організації екскурсії або ознайомчого туру по Вашому
підприємству;
 Надання обладнання (постійне користування або оренда);
 Надання
окремим
виставкових
зразків,
стендів,
компонентів;
 Надання майданчика для проведення спеціалізованого
семінару / тренінгу;
 Типографської продукції, друку збірників статей конференції
і т.д.
Усім спонсорам заходу буде запропонований варіант для
розміщення інформації про організацію, виставкового стенду,
рекламної інформації тощо.
Інформація про партнерів буде розміщена на сайті Форуму під
заголовками «Спонсори / Sponsors» у вигляді логотипу організації з
посиланням на сторінку підприємства або, при бажанні, у вигляді
окремої сторінки на сайті http://idea.turion.info

План розташування експозиційних секторів для
проведення Форуму “ІТ-Ідея”

Адреса:
Навчальний корпус СНУ ім. В. Даля,
вул. Донецька, 41, м. Сєвєродонецьк, 9410
Телефон:
Email: ce@snu.edu.ua

